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In alle landen die erin gefaald zijn om Covid 19 buiten hun grenzen te houden wordt geopteerd voor
de zg. flattening the curve strategie. Er is echter slechts 1 zwaar getroffen land dat daarin slaagt en
dat is Zuid-Korea. Zo heeft Zuid-Korea een Italiaans scenario van triage (selectief behandelen en
sommige mensen laten sterven) en overbelasting van hun medische faciliteiten kunnen voorkomen.
Het resultaat daarvan uitgedrukt in mensenlevens is immens. In Zuid-Korea tellen we een totaal
dodental van 75. In Italië intussen meer dan 1.800.
Het hoofdingrediënt van de Zuid-Koreaanse strategie is testen, massaal testen. Gebleken is dat
mensen die weten dat ze positief zijn maar geen erge klachten hebben hun gedrag vrijwillig gaan
aanpassen en dus beduidend minder mensen besmetten dan mensen die wat hoesten maar niet
zeker weten of ze nu Covid 19 hebben of griep of een verkoudheid. De keten wordt zo efficiënt
gebroken en zonder al te drastische collectieve lock down maatregelen en minder schade voor de
economie.
Zuid-Korea ontwikkelde op tijd van 17 dagen een eigen test, gaf vier bedrijven de opdracht om
samen 140.000 tests per dag te maken, zette een netwerk op van labo’s en test tot op heden 20.000
mensen per dag. De uitslag van zo’n test wordt bekomen na een zestal uren. Hier en daar in
gebieden met hoge besmettingsgraad zette men mobiele testfaciliteiten op.
Daarom volgende vragen:
1. Zal er bij ons ook eindelijk massaal getest worden?
2. Zijn daarvoor voldoende tests ter beschikking? Indien niet, zal u opdracht geven aan
bedrijven om dergelijke tests te produceren?
3. Is er een mogelijkheid om mobiele testlabo’s te voorzien om het aantal te testen personen
op te drijven?
4. Indien u dit alles niet van plan bent, hoe denkt u dan de curve te kunnen egaliseren en
besmettingen te voorkomen?

